
 

Årsmöte Sveslot Växjö 2012-11-17. 

 

§1. 

 Ordförande Anders Brommesson öppnade mötet. 

 

§2.  

Röstlängden fastställdes till: Wäxjö MS, Åtvidabergs MK, Svenska Scalextricklubben,  

GO-69, Malmö SRC, MHF-Ungdom Ronneby, Boxholm MK och Bjärke SCC.   

 

§3. 

 Mötets behöriga utlysande enligt stadgan. Beslut: Ja. 

 

§4: 

 Godkännande av dagordningen. Beslut: Ja 

 

§5. 

 Val av presidium för årsmötet. 

Ordförande: Anders Brommesson. 

Sekreterare: Sven-Olof Petersson. 

Justeringsmän samt rösträknare: Jesper Brommesson och Peter Kenell. 

 

§6. 

Anders Brommesson läste upp verksamhetsberättelsen. (Se bilaga 1.) 

 

§7. 

 Bertil Ljungdahl läste upp förvaltningsberättelsen. (Se bilaga 2.)  

§8. 

 Bertil Ljungdahl föredrog Revisionsberättelsen. (Se bilaga 3.)  

Revisorerna tillstyrkte styrelsen full ansvarsfrihet. 



 

§9.  

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna året. 

Beslut: Att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året. 

 

§10. 

 Mötet beslutade att medlemsavgiften förbli oförändrat med 200 kr/året.                                                                                         

 

§11. 

 Val av styrelse för 2013. 

Ordförande: Anders Brommesson Omval. 

Sekreterare: Sven-Olof Petersson Nyval. 

Kassör: Jan Andersson Omval. 

Regelansvariga: 

Skala: Michael Landrud Omval.      

Ving: Stefan Törnfeldt Omval. 

Styrelsesuppleanter tillika distriktsrepresentanter: 

Syd: Christer Helgesson Omval. 

Väst: Lars Törn Omval. 

Öst: Torgny Nordgren Omval. 

Norr: Per Persson Omval. 

 

§12. 

 Val av Valberedning: 

Ulf Karlsson Omval. 

Robert Hjelm Nyval. 

Revisorer: 

Bertil Ljungdahl och Kennet Signal Omval. 

 

 

 

§13.  

Inkomna ärende. 

Från styrelsen. 

Förfrågan från MHF-Ungdom om ett samarbete med Sveslot. 

Sveslot har av MHF-Ungdom fått en förfrågan om ett samarbete enligt nedan. 



Tanken med ett samarbete är att genom ett samarbete upp nå gemensamma fördelar för utövarna samt 
respektive organisation. Genom ett samarbete ge Sveslot stöttning med administrativa rutiner i den 

omfattning Sveslot och MHF-Ungdom gemensamt anses behövas. De klubbar som ansluter sig till MHF-
Ungdom har möjlighet att erhålla ett årligt verksamhetsbidrag för att bedriva den lokala verksamheten. 

Sveslot erbjuds att agera som en fristående sektion inom MHF-Ungdom där man besluta inom de frågor som 
berör slotracingen. Sveslot kan fortfarande innehålla icke MHF-Ungdoms anslutna klubbar, men dessa har 

ingen rätt till administrativ hjälp ifrån MHF-Ungdoms kansli eller ekonomiskt stöd. 

Sektionen kommer ha samma rätt till central uppbackning som MHF-Ungdoms andra tävlingssektioner. 

Styrelsen har beslutat att lämna beslutet till årsmötet om ett samarbete ska inledas. Då vi tycker att det är 
viktigt att klubbarna besluta i denna fråga. 

Styrelsens rekommendation till årsmötet är att Sveslot ska vara fristående, men att MHF-
Ungdom gärna får försöka värva medlemsklubbar hos Sveslot. 

Beslut: Enhälligt beslut enligt styrelsens rekommendation. 

Från övriga medlemmar. 

1:Förslag till stadgeändring.    

   Per Andersson (Boxholm MK) 

Förslag att ändra i stadgan. 

● Icke närvarande klubb vid årsmötet ska få möjlighet att rösta via ombud. 

Beslut: Nej. 

2: Förslag till nya karosser. 

● Saloon: EasySlots Mercedes CLK  Jan Ekman (GO-69) Beslut: Ja. 

● Open 12: BPA Lola           Mikael Svensson (Team Birka) Beslut: ja 

3.Isra Cupens poäng 2013. 

Christer Helgesson (Malmö SRC) Mikael Svensson (Team Birka) 

● Förslag att öppna ISRA Cupen så att även utländska förare får poäng. 

Beslut: Ja 

4.Salooncupens poäng.                                                                        

Mikael Svensson (Team Birka) 

● Förslag att öppna salooncupen så att även utländska förare får poäng. 

Beslut: Ja 

 

5.Förslag till ändring av salooncupen 2013. 

Anders Brommesson (Åtvidabergs MK), Christer Helgesson (Malmö SRC) och Mikael Svensson 
(Team Birka). 

a) Köra enligt gällande reglemente från 2012 med 3 deltävlingar (6 race) och en egen Open 12 
Cup. 

b) Köra enligt gällande reglemente från 2012 men med 6 deltävlingar (12 race) samt ett 
mästerskap för Open 12 med ett race och med ett upplägg med det gamla consy systemet att ett 

antal förare klättra hela vägen till final (acro systemet) 

c)Köra både Saloon och Open 12 vid samma 6 deltävlingar. För att det inte ska bli för sent innan 
tävlingen är slut, föreslå jag att upp till 32 startande kör man 8x5 min i varje klass. Över 32 

startande 8x4 min i varje klass. På 6-spårsbana gäller upp till 30 startande 6x5 min. Över 30 
startande 6x4 min. 



Beslut: Köra Salooncupen 2013 enligt förslag a). 

 

§14.  

Övriga ärenden. 

 

Förslag från Michael Landrud (Åtvidabergs MK) att köra det korta racet före det långa racet. Detta 
för att man ska kunna ställa in bilen bättre inför det korta racet. 

Förslaget bearbetas av styrelsen. 

 

Per Andersson (Boxholm MK) föreslog en poäng ändring så att en ev tvåa inte ska kunna ta mera 
poäng än ettan. 

Styrelsen ska se över hur man skulle kunna lösa det. En ev ändring i poängen som delas ut 
i kvalet diskuterades. 

 

Per Andersson (Boxholm MK) tog upp att idag kan vem som helst betala in medlemsavgift till 
Sveslot och på så sätt få rösträtt vid årsmötet.  

Diskuterade detta problem. Styrelsen påpekade att i stadgan står det, 

För att kunna godkännas måste klubben ha en etablerad slotracingverksamhet.  
 

Ett förslag kom i form av, För att bli röstberättigad klubb, ska klubben godkännas av 
årsmötet. 

 
Styrelsen jobbar vidare i frågan till nästa årsmöte. 

 

Ett förslag att man tävlar för den klubben man började året med.  

Detta tyckte årsmötet var en självklar sak. Man byter inte klubb mitt under året. 

 

§15.  

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade årsmötet. 

 

 

                                                                                                                                 

Ordförande: Anders Brommesson                             Sekreterare: Sven-Olof Petersson 

Åtvidabergs MK                                                          MHF-Ungdom Ronneby 

 

 

                                                                                                                                         

Justeringsman: Jesper Brommesson                        Justeringsman: Peter Kenell 

Åtvidabergs MK                                                         Wäxjö MS 

 

 



Bilaga 1   

 

 

 
 

 
 
 

 Verksamhetsberättelse 2012  
 
 
Sveslot har i år 21 medlemsklubbar.  
 
Sveslot har arrangerat 6 deltävlingar i Salooncupen, 6 deltävlingar i Open12-cupen och 4 
deltävlingar i ISRAcupen i distrikt Väst-Öst-Syd.  
 
Sveslot har dessutom samarbetat med Malmö SRC vid planering och genomförande av årets 
ISRA-VM i Malmö. Ett arrangemang som Sverige fock mycket beröm för, vilket vi ska vara stolta 
över. 
 
Sveslot står bakom Åtvidabergs MK som är backup för ISRA-VM både 2013 & 2014 (ordinarie 
arrangörer är Kiev Ukraina 2013 & Lettland 2014). 
 
Sveslot har fastställt och publicerat en tävlingskalender för 2012.  
 
Sveslot har kontinuerligt uppdaterat hemsidan med inbjudningar, resultatlistor och annan 
information.  
 
Sveslot har fastställt en turordning för turordning för tilldelning av tävlings datum som finns i 
styrelseprotokollet från den 2/11 2012.  
 
Sveslot har haft två styrelsemöten: Den 22/11 2011 och den 2/11 2012, protokollen finns på 
Sveslots hemsida. 
 

 
 
 
 
 
Åtvidaberg  121111  
 
 
 
Anders Brommesson 
Ordförande 
 
 

 

 

 



 

Bilaga 2 

EKONOMISK BERÄTTELSE SVESLOT 
2011-11-01 TILL 2012-10-31 

 
Sveslot har under 2012 varit 21 betalande medlemsklubbar. 
 
Sveslot har under 2012 köpt glas för 1790kr för att tacka av Mia Ekman och Anders Gustafson 
som avgående styrelsemedlemmar i Sveslot och Lars Harrysson som varit en stor drivkraft inom 
Svensk slotracing och som nu flyttat till Australien. 
 
Sveslots kostnader under perioden har varit: 3838,00 kr 
Sveslots intäkter under perioden har varit: 32 445,00 kr varav 27 227,00 kr är resultatet från år 
2011. 
 
Sveslots tillgångar är: 28 607,00 kr varav 950 kr i kassa och 27 657,00 kr på Plusgirot. 
 
 
 

Resultat för SVESLOT- Svenska Slotracingförbundet  
Räkenskapsår 2011-11-01 till 2012-10-31 

 
Kostnader  Inkomster 
Kontorskostn.     2270:00 Kontorskostn.       18:00 
Pokaler     1568:00 Medlemsavg.   4200:00  
  Resultat 2011 27227:00 
  Bidrag, pokaler   1000:00 
  
 
Summa kostnader:    3838:00 Summa inkomster: 32445:00 
 
Resultat 2012-10-31: 28607:00   
 
 

Balansräkning för SVESLOT 
 
Tillgångar   
Kassa      950:00   
P.G.  27657:00 
 
Summa tillgångar:  28607:00 
 
 
 
Kungälv den 6 november 2012 
 
 
 
Jan Andersson 
Kassör,  Sveslot 
 



Bilaga 3 

 

REVISIONSBERÄTTELSE 

 

FÖR 

 

SVESLOT 

 
Vi har granskat balansräkning, räkenskaper och styrelsens förvaltning för 

räkenskapsåret 2011.11.01-2012.10.31. 

 

Granskningen har utförts enligt god revisionssed. 

 

 

Vi tillstyrker 

 

Att resultat och balansräkningarna fastställs och 

 

Att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

 

 

 

Partille den 12-11-07 

 

 

 

 

 

Bertil Ljungdahl   Kennet Signal 

Revisor    Revisor 
 

 

 


